
Consultant  

Direcția Resurse Umane și Secretariat  

(perioadă determinantă pînă la data de 10.12.2018) 

Cerințe specifice: 

Studii -  superioare în domeniul juridic / administrație publică. 
 

Experienţă profesională: vechimea în muncă în domeniu – 1-2 ani. 
 
Cunoştinţe: referitoare la: managementul resurselor umane, legislaţia muncii, legislaţia 
privind serviciul public, management general, administrare publică, psihologie, 
sociologie; cunoaşterea limbilor de stat şi rusă precum şi a limbilor străine nivel B1, 
cunoaşterea computatorului. 
 
Abilităţi: comunicare eficientă, lucru în echipă, lucru cu informaţia, aplanare a situaţiilor 
de conflict, negociere, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, de operare la calculator 
(Word, Excel, Power Point, Internet).  

Atitudini: iniţiativă, perseverenţă, creativitate, corectitudine, responsabilitate, integritate, 
tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

Sarcinile de bază: 

1. Participarea în procesul de elaborare și implementare a politicilor și a 

documentelor de dezvoltare strategică ale direcției.; 

2. Implementarea procedurilor de personal privind evidenţa datelor şi documentelor 

cu privire la personalul autorităţii publice. 

3. Implementarea procedurilor de personal privind evidenţa datelor şi documentelor 

cu privire la personalul autorităţii publice. 

4. Organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea 

publică a procedurilor de personal privind evaluarea performanței individuale a 

personalului. 

5. Organizarea lucrărilor de funcționare a Registrului funcțiilor publice. 
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